י י י
סקירה

ו ן

הלק ו ח ו ת

של

ל נזק סינרגי של ר

סינרגיזם בין מיקוטוקסינים

ש יל י

מס ‘  4אר ר יל

לנים בזיהום משולב

דלקות עטין גדל )או עלייה ברמת תאים

אחת הבעיות באבחון סימנים קליניים

סומטים( ,הפרעות בדרישות ,תחלואה גדלה,

מרעלנים היא :שיש מספר קטן של סימנים

וירידה בייצור חלב ,שלשולים וירידה בצריכת

אופייניים אשר נותנים דיאגנוזה ברורה של

מזון ,צריכים לכלול באפשרויות המצאות

רעלנים .כאשר יש עיפוש של מזונות לבעלי

רעלנים במזון ).(Dr. John A. Doerr

חיים בעובשים ומתגלים מספר רעלנים ,גם

מיקוטוקסינים מזוהים בעקביות במחקרים

ברמה נמוכה ,התופעות של הדרדרות

בפגיעה והרס מערכת החיסון בבעלי חיים

בריאותית וסימנים רבים מופיעים ביחד.

שנחשפו .פעילות מערכת החיסון במערכת

פרופסור ג‘ון דואר )(Dr.-John-A.-Doerr

העיכול היא הכי פגיעה משום שמשמשת קו

מהקולג' לחקלאות באוניברסיטת מרילנד

הגנה ראשון וגורם ראשון במעלה לבריאות

ארה“ב מעריך ש 353ממחלות עופות וחיות

הכללית .זאת בנפרד מאינטראקציה עקיפה עם

משק שהאטיולוגיה שלהן לא ברורה ומקורן לא

מערכת החיסון בתהליך היווצרות דלקות במעי

ידוע -נובעות מהמצאות רעלנים במזונם.

).(Roth et al., 1997
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